
Kiosk rutiner ungdom 
Vilans IP + Arenan 

 

 
 
Spel på Vilans A-Plan 
 

1. Förbereda Kiosken 
a. Kaffe kan bryggas på 2a våningen i den stora bryggaren. Kan även göras i 

kiosken själv. 
i. Termos och övrigt finns i kiosken 

b. Grillen, det finns allt till i kiosken. 
i. Korv och alla tillbehör. 

c. När matcherna är slut, är det viktigt att: 
i. Städa kiosken. 
ii. Inventera om något saknas inför nästa helg. Meddela albert@kdff.nu 

iii. Kommer det in kontanter, kan ni lämna det i kuvert fylla i 
redovisningslappen och lämna till svarta postlådan på våning 2. 

 
Spel på Vilans B och C Plan 
 

1. Förbereda Kiosken 
a. Kaffe kan bryggas på 2:a våningen i den stora bryggaren. Kan även göras i 

kiosken själv. 
i. Termos och övrigt finns i kiosken 

b. Flytta bord ut till B/C Planen 
c. Grillen, det finns allt till i kiosken. 

i. Korv och alla tillbehör. 
d. När matcherna är slut, är det viktigt att: 

i. Städa kiosken. 
ii. Inventera om något saknas inför nästa helg. Meddela albert@kdff.nu 

iii. Kommer det in kontanter, kan ni lämna det i kuvert fylla i 
redovisningslappen och lämna till svarta postlådan på våning 2. 

 
 
 
 
 
 



Kiosk på Kristianstads Fotbollsarena 
1. Förbereda Kiosken 

a. Kaffe kan bryggas på 2a våningen i den stora bryggaren. Kan även göras i 
kiosken själv. 

i. Termos och övrigt finns i kiosken. 
ii. Vagn finns i kiosken för att transportera till Konstgräset. 

iii. Grill ska finnas vid konstgräset. 
iv. Bord behöver transporteras från Arenan till Konstgräset. 

b. Grillen, det finns allt till i kiosken. 
i. Korv och alla tillbehör. 

c. När matcherna är slut, är det viktigt att: 
i. Städa kiosken. 
ii. Inventera om något saknas inför nästa helg. Meddela albert@kdff.nu 

iii. Kommer det in kontanter, kan ni lämna det i kuvert fylla i 
redovisningslappen och lämna till ledarna i respektive lag. 

 
 
 
Ytligare information,  
finns det annan match som spelas samtidigt eller direkt efter varandra kan man hjälpas åt 
under matchtiden eller sen lämna över kiosken till nästa lag. Matchschemat kommer stå i 
Kiosken. 

 


